
REGULAMENTO OFICINA SLIME  

As férias no Mauá Plaza são muito mais divertidas, com oficina gratuita de Slime para 
toda a garotada*!  
 
- Quando acontece? 
De 11 a 26 de janeiro 
 
- Quais os horários? 
domingo das 14 às 20h, segunda a sexta das 14h às 22h e aos sábados das 10h às 22h 
com oficinas a cada 30 minutos  
 
- Onde acontece? 
Na praça de eventos 2 (próximo ao restaurante Jerônimo)  
 
- Quem pode participar? 
Evento Gratuito para crianças de 03 a 12 anos, acompanhada do papai, mamãe ou 
responsável  
 
- Como participar? 
Faça o cadastro da criança e retire a pulseira no local do evento, o cadastro deve ser 
feito antes das oficinas, e será liberado a pulseira conforme disponibilidade de turma 
das oficinas que acontecem a cada 30 minutos, dentro do período do evento.  
 
- Informações importantes: 
É necessário o preenchimento completo do cadastro; 
É necessário a presença do papai, mamãe, ou responsável pela criança durante todo o 
período do evento; 
Divirta se! 
 
*Ao participar do evento, os pais/responsáveis autorizam que sua imagem bem como 
a imagem do(s)menor(es) que estiverem sob sua responsabilidade poderão ser 
captadas para utilização do Mauá Plaza Shopping, com a finalidade exclusiva de 
divulgação do evento, sem quaisquer restrição em todas as mídias sociais, site e/ ou 
outros meios de divulgação sem quaisquer ônus adicionais ao Mauá Plaza Shopping. 
 
Confira a programação completa: 
 
Programação turmas oficinas de slime de domingo: 

14:00 às 14:20/14:30 às 14:50/ 15:00 às 15:20/15:30 às 15:50/16:00 às 16:20 

16:30 às 16:50/17:00 às 17:20/17:30 às 17:50/18:00 às 18:20/18:30 às 18:50 

19:00 às 19:20/19:30 às 19:50 

 

Programação turmas oficinas de slime de segunda a sexta: 



14:00 às 14:20/14:30 às 14:50/ 15:00 às 15:20/15:30 às 15:50/16:00 às 16:20 

16:30 às 16:50/17:00 às 17:20/17:30 às 17:50/18:00 às 18:20/18:30 às 18:50 

19:00 às 19:20/19:30 às 19:50/20:00 às 20:20/20:30 às 20:50/21:00 às 21:20 

21:30 às 21:50 

 

Programação turmas oficinas de slime aos sábados: 

10:00 às 10:20/10:30 às 10:50/11:00 às 11:20/11:30 às 11:50/12:00 às 12:20 

12:20 às 12:50/13:00 às 13:20/13:30 às 13:50/14:00 às 14:20/14:30 às 14:50 

15:00 às 15:20/15:30 às 15:50/16:00 às 16:20/16:30 às 16:50/17:00 às 17:20 

17:30 às 17:50/18:00 às 18:20/18:30 às 18:50/19:00 às 19:20/19:30 às 19:50 

20:00 às 20:20/20:30 às 20:50/21:00 às 21:20/21:30 às 21:50 

Cada turma tem capacidade para atender 10 crianças. 


